
uitstraling zijn.De termen modern of
ouderwets spelen daarbij wat mij betreft
geen rol.Op de juiste manier toegepast
kunnen deze materialen juist voor een
geheel tijdloos beeld zorgen.’’
De tuin rond de boerderij heeft een
strakke vormgeving met een diagonale
lijn als hoofdas. Als bestratingsmateriaal
koos Hoppenbrouwers voor antraciet-
kleurig Desert Black natuursteen (40x40
cm) op het terras en Chinees hardsteen
(80x80 cm) op het pad dat de tuin in
loopt.Op het terras is een duidelijk detail
te zien waardoor trendy materiaal toch 
een authentieke uitstraling krijgt.Tussen
de tegels van Desert Black zitten circa 
2 centimeter brede voegen.Omdat de
tegels niet allemaal strak geslepen zijn,
lijken terras en boerderij nu even oud.

Afgedankt schip

Aansluitend aan het terras begint het pad
van grote tegels Chinees hardsteen.Ook
hier sluiten de tegels niet geheel op elkaar
aan. ,,Ik heb tussen de tegels hardhouten
strips gelegd.Bij een Belgische boer kon 
ik een partij planken van azobéhout op 
de kop tikken die ooit dienst deden als
laadvloer van een schip.De doorleefde
uitstraling voldoet precies aan datgene
wat ik in mijn tuinen nastreef; alles in een
tuin moet leven of geleefd hebben.’’
Haaks op de lijn van Chinees hardsteen
ligt een pad van oude ijsselsteentjes.Ook
deze versterken de doorleefde sfeer van de
tuin.Hoppenbrouwers koos voor een
driedubbele rij dwarsliggende kantstenen
in plaats van het traditionele opsluiten
met één kantsteen om het pad meer solide
te laten ogen.Hij geeft de voorkeur aan
een rustig legpatroon waarbij de aandacht
naar het materiaal gaat. Tussen het pad 
van ijsselsteentjes en het terras ligt een vak
met dolomiet. ,,Kleur en natuurlijke uit-
straling van dit materiaal gaan naadloos
over in de omliggende materialen.
Voordeel van dolomiet is dat je een
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rote natuursteentegels en Oud-
hollandse betontegels in lichtgrijs
of antraciet zijn op dit moment 

populaire bestratingsmaterialen.Groot

als arduin en Chinees hardsteen;op kleine
terrassen en smalle paadjes dolomiet.Ook
antracietkleurige Oudhollandse beton-
tegels van 1x1 meter past hij vaak toe.Bij
hardhout gaat zijn voorkeur uit naar
gebruikt materiaal.

Tijdloos beeld

Hoppenbrouwers verwerkte deze trendy
materialen ook in een nieuwe tuin bij 
een boerderij uit 1860.Door diverse
details op een geraffineerde manier toe te
passen,maakte de trendy look hier echter
plaats voor een authentieke uitstraling.
Tuin en woning sluiten verrassend 
harmonisch op elkaar aan. ,,Om de 
populariteit van dit materiaal maak ik 
me niet druk.Het gaat mij er om dat het
natuurlijke materialen met een doorleefde
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wil zeggen écht groot,want deze tegels
worden aangeboden in de maat 50x50,
80x80 of zelfs 100x100 centimeter.Door
de tegels aaneengesloten te verwerken,
ontstaan steriele terrassen en dominante
hoofdpaden die een duidelijke stempel
drukken op de vormgeving van de tuin.
Dit bestratingsmateriaal wordt veel
gecombineerd met hardhouten vlonders
of dolomiet.
Bij het groen valt de keuze al snel op dak-
platanen en in haag-,blok- of bolvorm
geknipte beuk, taxus en buxus. Al deze
ingrediënten tezamen hebben voor een
geheel nieuwe tuinstijl gezorgd:het 
minimalisme.Ook hovenier Carlo
Hoppenbrouwers gebruikt de genoemde
materialen graag.Op terrassen en hoofd-
paden gebruikt hij het liefst natuursteen
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met trendy materialen
Grote natuursteentegels, halfverharding van
dolomiet en hardhout zijn trendy materialen
die de tuin een moderne uitstraling geven.
Dat met dezelfde materialen een authentieke
sfeer kan ontstaan, bewijst hovenier Carlo
Hoppenbrouwers in deze tuin die is gelegen
bij een negentiende-eeuwse boerderij. De
vondst zit ’m daarbij in de details.
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De planken tussen het Chinees hardsteen

zijn afkomstig uit een oud schip.

De gegalvaniseerde goot voert snel het water van het 

terras af.

Na diverse groenopleidingen en dienst-

verbanden bij een boomkweker,hoveniers-

bedrijf en plantencentrum werkt Carlo

Hoppenbrouwers (36) sinds 2001 zelfstandig.

Hij maakt zijn ontwerpen zelf, legt zijn tuinen

zelf aan en verzorgt het onderhoud.

Hoppenbrouwers werkt grotendeels alleen; 

in drukke periodes huurt hij geregeld extra 

personeel in. Hij legt voornamelijk particuliere

tuinen aan,van klein tot groot. Over zijn stijl is

Hoppenbrouwers duidelijk: ,,Als basis kies ik

voor strakke lijnen,de invulling is vaak losjes.

Een strakke basis - duidelijk lijnenspel, rechte

paden en strak geknipte hagen in diverse 

hoogtes - zorgt voor rust in de tuin en past bij

elk huis.’’ Ook in de winter moet de vormgeving

duidelijk overeind staan. ,,Vaak gebruik ik in

strakke vorm geknipte blokken van taxus en

buxus.” De losse invulling uit zich voornamelijk

in de groeiwijze van de beplanting.

Hoppenbrouwers kiest voor seizoensgebonden

planten. ,,In de zomer moet de beplanting

leven, in de winter de dode materialen.’’ 

De nadruk bij beplanting ligt op uiterlijke ken-

merken als bladvorm,kleur van blad en bloem,

en habitus. Hij kiest het liefst voor planten met

een karakteristieke groeiwijze. Contrast is

essentieel: blikvangers staan vaak in vlakken

lage beplanting. Hoppenbrouwers maakt wat

dat betreft onderscheid tussen solitair- en

groepsplanten. De mix van deze twee maakt

volgens hem een tuin boeiend. Voor groeps-

aanplant kiest hij vaak voor Geranium 

macrorrhizum ’Spessart’,Pennisetum 

alopecuroides,Ophiopogon planiscapus ’Niger’,

witbloeiende Vinca en Hydrangea arborescens

’Annabelle’. Als solitair vindt hij Cornus kousa

var. chinensis,Ginkgo biloba,Liquidambar 

styraciflua en diverse esdoornsoorten

geschikt. Ook wijkt hij geregeld uit naar 

‘subtropische’ planten als vijg en olijf. 

Zijn manier van planten levert gebruiks-

vriendelijke tuinen op, iets wat volgens hem 

alsmaar belangrijker wordt omdat mensen

steeds vaker weinig tijd hebben.  

Carlo Hoppenbrouwers,Bloemstee 23a,

4882 BH Zundert.Tel.06-10 12 61 88.

e-mail info@carlo-tuinen.nl 

internet www.carlo-tuinen.nl

Carlo Hoppenbrouwers

AUTHENTIEKE SFEER

Trendy

materialen

en toch 

een

authen-

tieke sfeer.

natuurlijke overloop creëert naar de
beplanting én erin kunt planten. In deze
tuin staan er twee buxusbollen in.’’

Gegalvaniseerde goot

Tussen dolomiet en terrastegels ligt een
afvoergoot; een gegalvaniseerd rooster
met eronder polyester. ,,Gegalvaniseerd
materiaal leeft,het verkleurt net als een
zinken dakgoot.’’ Via het gootje wordt 
het water van het terras afgevoerd.
Voor de privacy werd een nieuwe schut-
ting geplaatst die zwart werd geverfd.
,,De Vlaamse schuur bij het huis is van
oudsher zwart geteerd tegen het rotten.
Dus ook hier heb ik geprobeerd de sfeer
van de boerderij intact te houden.Een
moderne hardhouten schutting had hier
zeker misstaan’’,besluit de hovenier.
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